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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de modificação do Acto relativo à eleição dos representantes ao 
Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, de 20 de Setembro de 1976
(2007/2207(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo, anexo à Decisão do Conselho de 20 de Setembro de 1976
(2007/2207(INI))1,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o processo eleitoral do Parlamento e, 
em especial, a sua Resolução de 15 de Julho de 19982,

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Outubro de 2007 sobre a composição do 
Parlamento Europeu3,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 14 de Dezembro 
de 2007,

– Tendo em conta o artigo 39.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia4,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, assinado em Lisboa em 13 de Dezembro de 20075,

– Tendo em conta o artigo 48.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 38.º-A e o n.º 3 do artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o Parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que, conforme previsto no Tratado, o Parlamento "elaborará um projecto 
destinado a permitir a eleição por sufrágio universal directo, segundo um processo 
uniforme em todos os Estados-Membros ou baseado em princípios comuns a todos os 
Estados-Membros"6,

B. Considerando que, desde 1979, o Parlamento tem sido eleito por sufrágio directo de cinco 
em cinco anos e tem visto os seus poderes e a sua influência aumentarem ao longo desse 

                                               
1 Decisão 76/787/CECA, CEE, Euratom do Conselho (JO L 278, de 8.10.1976, p.1.), alterada pela Decisão 93/81 
(JO L 33, de 9.2.1993, p. 15.) e pela Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho (JO L 283, de 21.10.2002, 
p.1.)
2 JO C 292, de 21.9.1998, p.66 (relatório Anastassopoulos).
3 JO C 227, de 4.9.2008, p. 132 (relatório Lamassoure-Severin). 
4 JO C 303, de 14.12.2007, p. 1. 
5 JO C 306, de 17.12.2007, p. 1; e, subsequentemente, as versões consolidadas do Tratado da União Europeia e 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, JO C 115, de 9.5.2008, p. 1.  
6 N.º 4 do artigo 190.º TCE.
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período,

C. Considerando que, com o Tratado de Lisboa, o Parlamento deverá adquirir novos poderes,
de grande importância, em matéria de legislação, de orçamento, bem como de eleição e 
controlo da Comissão,

D. Considerando que, mesmo na ausência de acordo sobre um processo eleitoral uniforme, se 
verificou durante esse período uma convergência progressiva dos sistemas eleitorais, 
designadamente com a adopção universal da representação proporcional em 1999, a 
criação oficial de partidos políticos a nível da UE1 e a abolição do duplo mandato2,

E. Considerando que o conceito de cidadania da União Europeia, formalmente introduzido 
na ordem constitucional pelo Tratado de Maastricht em 1993, incluindo o direito de 
participar, sob determinadas condições, nas eleições europeias e municipais noutros 
Estados-Membros que não o de origem, bem como a Carta dos Direitos Fundamentais, 
proclamada pela primeira vez em 2000, em Nice, contribuíram igualmente para o 
desenvolvimento progressivo da democracia pós-nacional,

F. Considerando, todavia, que continua a ser pouco reconhecida a importância da função 
democrática do Parlamento, que os partidos políticos a nível europeia são ainda débeis, 
que as campanhas eleitorais continuam a ser mais nacionais do que europeias, que a 
cobertura das actividades do Parlamento pelos meios de comunicação continua a ser 
escassa e que a participação global nas eleições para o Parlamento conheceu um 
decréscimo constante, de 63% em 1979 para 45,6% em 2004,

G. Considerando que subsistem, até hoje, várias disparidades entre os sistemas aplicados 
pelos Estados-Membros nas eleições para o Parlamento Europeu, designadamente no que 
diz respeito às circunscrições dos deputados ao PE e à utilização do voto preferencial,

H. Considerando que é reduzido o número de cidadãos da UE residentes em 
Estados-Membros diferentes do seu que votam nas eleições para o Parlamento Europeu, e 
que é negligenciável o número dos que se apresentam às eleições; considerando que os 
critérios de residência para o direito de voto variam entre os Estados-Membros, tal como o 
prazo após o qual os cidadãos de um Estado-Membro residentes noutro país da UE ficam 
privados do direito de voto no seu país de origem,

I. Considerando que, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, os 
Estados-Membros dispõem de uma importante margem de apreciação para decidir quem 
pode votar nas eleições parlamentares europeias, embora devam respeitar os princípios 
gerais do direito da UE e estejam impedidos de tratar de modo diferente as diversas 
categorias de cidadãos da UE que se encontram nas mesmas circunstâncias3,

J. Considerando que se encontra bloqueada a nível do Conselho a actual proposta da 
Comissão que visa facilitar a participação eleitoral dos cidadãos da UE residentes em 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 2004/2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu 
(JO L 297, de 15.11.2003, p. 1.)
2 Decisão 2002/772/CE Euratom do Conselho, n.º 7, alínea b), do artigo 1.º.
3 Processo C-145/04 Reino de Espanha/Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte [2006] (Gibraltar) e 
processo C-300/04 Eman e Sevinger/ College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
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Estados-Membros diferentes do seu; considerando que, em qualquer caso, as propostas da 
Comissão não visam capacitar os cidadãos devidamente qualificados para se apresentarem 
na mesma eleição em mais de uma lista nacional, embora tal não seja proibido pelo Acto1,

K. Considerando que subsistem outras questões que carecem de apreciação no que diz 
respeito às eleições para o Parlamento Europeu, designadamente a questão dos limiares, 
da idade mínima para participar nas eleições, da utilização de dispositivos de votação 
electrónica, de equilíbrio de género entre os candidatos, dos direitos das minorias 
linguísticas, da data e horário das eleições, da verificação de poderes dos deputados ao PE, 
do preenchimento de vagas, bem como dos privilégios e imunidades dos deputados ao PE,

L. Considerando que a repartição dos lugares no Parlamento entre os Estados-Membros, bem 
como o número total de lugares, representaram questões decisivas em todas as 
conferências intergovernamentais (CIG) sobre a revisão dos Tratados, bem como no 
momento da adesão de cada novo Estado-Membro,

M. Considerando que o Tratado de Lisboa formaliza o princípio da proporcionalidade 
degressiva na composição do Parlamento, dispondo ainda que o Parlamento "é composto 
por representantes do cidadãos da União"2 – por oposição à definição actual dos 
deputados ao PE como "representantes dos povos dos Estados reunidos na Comunidade"3,

N. Considerando que foi largamente ignorado o desejo anteriormente expresso pelo 
Parlamento de corrigir determinadas anomalias nas práticas eleitorais nacionais, bem com 
a sua proposta central de eleger um conjunto de deputados ao PE a partir de um lista de 
circunscrição transnacional,

O. Considerando que o Conselho manifestou anteriormente o seu acordo à apreciação do 
pedido, apresentado pelo Parlamento, de revisão do Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades, de 1965, após a entrada em vigor do Estatuto dos Deputados4,

P. Considerando que o Conselho acordou anteriormente no reexame do Acto de 19765; 
considerando, todavia, que a última revisão formal do processo eleitoral pelo Parlamento 
remonta a 1998,

Q. Considerando que a reforma eleitoral do Parlamento Europeu deve confirmar a prática de 
eleições livres e justas, e não deve violar a proporcionalidade global do sistema; 
considerando que a legislação eleitoral modernizada deve ser duradoura e compreensível, 

                                               
1 V. Directiva 93/109/CE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o sistema de exercício do 
direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num 
Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (JO L 329, de 30.12.1993, p. 34), e resolução legislativa do 
Parlamento Europeu, de 26 de Setembro de 2007, sobre uma proposta de directiva do Conselho que altera a 
Directiva 93/109/CE no que se refere a alguns aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residente num Estado-Membro de 
que não tenham a nacionalidade (JO C 219 E, de 28.8.2008, p. 193) (relatório Duff). 
2 Artigo 14.º TUE (versão consolidada).
3 Artigo 189.º TCE.
4 Declaração de 3 de Junho de 2005 dos Representantes dos Estados-Membros, reunidos no seio do Conselho. 
5 Nos termos da Declaração 6151/02 do Conselho, de 22 de Fevereiro de 2002, "as disposições do presente Acto 
deverão ser reexaminadas antes das segundas eleições para o Parlamento Europeu que se realizarem depois da 
entrada em vigor das alterações ao Acto de 1976 que são objecto da presente decisão" ou seja, antes de 2009.
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e que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade devem ser plenamente 
respeitados, de modo a não impor a uniformidade como um fim em si,

1. Decide reformar o seu processo eleitoral tendo por objectivo aumentar a popularidade do 
Parlamento em toda a União, reduzir as divergências entre os processos eleitorais dos 
Estados-Membros e responsabilizar mais o Parlamento perante os cidadãos que 
representa;

2. Propõe, por conseguinte, que sejam executadas as seguintes reformas em tempo útil para 
as eleições de 2014:

(a) Para aumentar a proximidade entre os cidadãos e os deputados ao Parlamento 
Europeu, serão criadas circunscrições territoriais em todos os Estados-Membros cuja
população ultrapasse os 20 milhões de habitantes;

(b) Os Estados-Membros poderão criar circunscrições especiais para responder às 
necessidades das minorias linguísticas;

(c) Para reforçar a participação dos cidadãos, alargando o leque de escolhas disponível, os 
Estados-Membros deverão introduzir sistemas de votação preferencial, permitindo que 
os eleitores possam escolher entre os candidatos da sua lista preferida ("listas 
semiabertas"), e não apenas entre listas partidárias ("listas fechadas");

(d) O número de deputados eleitos por listas nacionais será de 750, entre um mínimo de 5 
e um máximo de 95 lugares por Estado-Membro;

(e) Para simplificar o procedimento de distribuição de lugares no Parlamento entre os 
Estados-Membros, bem como para despolitizar tal questão, será efectuada uma nova 
repartição de lugares antes de cada eleição, se tal for objectivamente justificado pelo 
Eurostat. A decisão será adoptada na base estritamente demográfica da população 
residente e segundo o princípio da proporcionalidade degressiva, conforme proposto 
pelo Parlamento e aceite, em princípio, pela CIG de 20071. A nova repartição será 
anunciada pelo menos 12 meses antes do fim do mandato;

(f) Para alargar a escolha dos eleitores, reforçar a dimensão europeia das campanhas 
eleitorais e desenvolver o papel dos partidos políticos europeus, será criada uma 
circunscrição única suplementar para o conjunto do território da UE. O número de 
deputados eleitos por essa lista transnacional corresponderá ao número de Estados. As 
listas transnacionais serão compostas por candidatos provenientes de pelo menos um 
quarto dos Estados e serão equilibradas em termos de género. Cada eleitor poderá 
utilizar um voto para a lista correspondente a toda a UE, para além do seu voto na lista 
nacional ou regional. A votação será preferencial, de acordo com o sistema de lista 

                                               
1 Declaração n.º 5 anexa à Acta Final da CIG. A formulação é a seguinte: "[O] rácio entre a população e o 
número de lugares atribuído a cada Estado-Membro deve variar em função da sua população respectiva, de modo 
a que cada deputado de um Estado-Membro mais povoado represente mais cidadãos que cada deputado de um 
Estado-Membro menos povoado e vice-versa, mas também nenhum Estado-Membro menos povoado disponha 
de mais lugares que um Estado-Membro mais povoado".
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"semiaberta", e os lugares serão atribuídos segundo o método de Sainte-Laguë1;

(g) Os candidatos podem apresentar-se à mesma eleição, tanto pela circunscrição 
correspondente a toda a UE como pelas circunscrições nacionais ou regionais; os 
candidatos que tenham residência oficial em mais do que um Estado-Membro, bem 
como os candidatos com dupla nacionalidade inscritos nos respectivos cadernos 
eleitorais, poderão apresentar-se à mesma eleição em mais de uma lista nacional ou 
regional;

(h) Será instituída uma autoridade eleitoral a nível da UE para regular a realização das 
eleições com base na lista correspondente a toda a UE e proceder à verificação de 
poderes dos deputados ao PE eleitos por essa lista. A autoridade eleitoral será 
composta por um representante de cada Estado-Membro e presidida pela Comissão;

(i) Para salientar a natureza europeia das eleições, os dias de votação serão limitados aos 
sábados e domingos;

(j) A fim de encorajar a participação nos Estados-Membros onde as férias escolares e 
universitárias começam em Junho, bem como de permitir que o Parlamento 
recém-eleito disponha de mais tempo para se preparar para a eleição do Presidente da 
Comissão, o calendário eleitoral será antecipado de Junho para Maio2;

(k) A idade mínima para poder participar nas eleições parlamentares europeias será de 16 
anos. A idade mínima para poder apresentar-se como candidato será de 18 anos;

(l) O Parlamento procederá à verificação dos poderes dos seus deputados com base nos 
resultados oficialmente declarados pelos Estados-Membros (incluindo o 
preenchimento de vagas) e terá competências para decidir em caso de litígio; o 
Parlamento poderá igualmente adoptar medidas contra a retirada de um mandato por 
um Estado-Membro, nos casos e na medida em que as disposições nacionais 
pertinentes entrem em conflito com o direito primário da União Europeia;

3. Determina a maximização do recurso às técnicas de votação electrónica para as eleições 
de 2014, desde que seja garantida a fiabilidade desse tipo de votação, tanto em termos 
técnicos como jurídicos;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que intensifiquem os seus esforços para 
ajudar os cidadãos da UE residentes num Estado-Membro diferente do seu a participarem 
nas eleições europeias no seu país de adopção;

5. Convida os Estados-Membros a harmonizarem as suas regulamentações em matéria de 
supressão do direito de voto aos cidadãos nacionais residentes noutros Estados-Membros
para efeitos de eleições parlamentares nacionais; encoraja os Estados-Membros que 
partilham as mesmas concepções a reforçarem a sua cooperação numa base bilateral, 

                                               
1 O método de Sainte-Laguë emprega os divisores 1,3,5,7, etc. e será utilizado para as eleições europeias de 2009 
na Alemanha, Letónia e Suécia. Este método produz um resultado ligeiramente mais proporcional do que o 
método de Hondt. 
2 Conforme proposto na Resolução do Parlamento Europeu, de 1 de Dezembro de 2005 sobre como o 
Parlamento Europeu aprova a Comissão Europeia, JO C 285, de 22.11.2006, p. 137 (relatório Duff).
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adoptando direitos de voto recíprocos em eleições nacionais;

6. Exorta o Parlamento que será eleito em Junho de 2009 a considerar, à luz do estatuto que 
então couber ao Tratado de Lisboa, se a composição do Parlamento a partir de 2014 
deverá ter por base, como actualmente sucede, o número de habitantes residentes ou, em 
sua substituição, o número de cidadãos da UE de determinada nacionalidade residentes na 
União Europeia;

7. Solicita à Comissão que apresente ao Conselho as propostas de alteração dos Tratados 
necessárias para executar essas reformas e, ulteriormente, que proponha as medidas de 
execução necessárias para que as reformas entrem em vigor em tempo útil antes das 
eleições parlamentares europeias de 2014;

8. Insta a CIG para a reforma eleitoral a alterar igualmente o Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias, de 1965, tendo em vista a 
instituição de um regime uniforme e supranacional para os deputados ao Parlamento 
Europeu1.       

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos parlamentos e governos dos Estados-Membros.

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 6 de Julho de 2006, sobre a alteração do Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades (JO C 303 E, de 13.12.2006, p.830), na qual o Parlamento confirma a sua intenção de 
utilizar em parte o Estatuto dos Deputados como base da revisão prevista (Decisão do Parlamento Europeu que 
aprova o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu, JO C 68 E, de 18.3.2004, p. 115).
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